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Mapy radonového indexu slouží jako podklad pro účinné vy-
hledávání budov, ve kterých se dá očekávat překročení směr-
né hodnoty objemové aktivity radonu. Kromě tří hlavních
kategorií radonového indexu je v mapách použit i čtvrtý –
přechodný – radonový index. Přechodný radonový index byl
mimo jiné určen pro nehomogenní kvartérní sedimenty,
u kterých byl očekáván vliv laterálního transportu sedimen-
tárního materiálu podél toku řek na výsledné hodnoty radonu
z podloží. Rozčlenění přechodného indexu na územích obcí
s kontrastním geologickým podložím poskytne podklady pro
vytvoření nového typu pravděpodobnostních map radonové-
ho indexu.
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V roce 2010 byl výzkum zaměřen na vodní toky s dostateč-
nou unášecí schopností, u kterých je průběh toku přerušen
přírodními a umělými sedimentačními prostory, jako jsou
např. vodní nádrže a rybníky. Jedním z kritérií výběru vod-
ních toků byl zároveň dostatečný počet měření objemové ak-
tivity radonu v objektech v obcích situovaných na fluviál-
ních sedimentech. Výběr obcí byl proveden pomocí
programu Arc GIS 9.3 s využitím databáze radonu v objek-
tech Státního ústavu radiační ochrany. Dalším kritériem byl
rozdílný radonový index podloží vodních toků. Na základě
těchto kritérií byl z vodních toků na území ČR vybrán horní

tok Labe v úseku mezi Vrchlabím a Hradcem Králové a v ob-
lasti Jindřichohradecka tok Koštěnického a Bystřického po-
toka mezi Novou Bystřicí a Majdalénou. Měření podél toku
Labe a podél Koštěnického a Bystřického potoka navázalo
na předchozí výzkum koncentrací radonu v kvartérních sedi-
mentech na kontaktu středočeského plutonu a moldanubika
(Pacherová – Barnet 2009, 2010a) a v oblasti Železných hor
a české křídové tabule (Pacherová – Barnet 2010b).

Objemová aktivita radonu v podloží byla měřena přístro-
jem RM 2 v souladu s platnou metodikou pro měření radono-
vého indexu stavebních pozemků (Neznal et al. 2004). Na
každé lokalitě bylo provedeno vždy 15 odběrů půdního
vzduchu z hloubky 80 cm.

/�	����	����#���

Z hlediska geologického podloží je profil podél toku Labe ve
svém horním toku charakterizován svrchně karbonskými
prachovitými jílovci, na které navazují permské sedimenty
(kalovce, jílovce, arkózy a slepence). Poslední úsek profilu
podél Labe leží na křídových sedimentech české křídové ta-
bule. Z hlediska převládajícího radonového indexu se per-
mokarbonské sedimenty vyznačují středním radonovým in-
dexem a křídové sedimenty nízkým radonovým indexem.
Výsledky měření jsou graficky znázorněny na obr. 1, namě-
řené hodnoty jsou uvedeny v tab. 1.
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Měření objemové aktivity radonu na profilu Labe potvr-
dila úzký vztah hodnot radonu v objektech situovaných na
přechodném radonovém indexu s objekty v celé obci. Maxi-
mální hodnoty objemové aktivity radonu v objektech byly
zjištěny v úvodní části profilu mezi obcemi Vrchlabí – Pod-
hůří a Klášterskou Lhotou. Kvartérní materiál v tomto úseku
obsahuje vysoký podíl granitoidních a krystalinických hor-
nin krkonošsko-jizerského plutonu a jeho pláště. Na hlubším
podloží permských a křídových sedimentů hodnoty obje-
mové aktivity radonu jak v objektech, tak i v podloží klesají
na úroveň celostátních průměrů pro jmenované horninové
typy (Barnet et al. 2008).
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Pramenné oblasti obou potoků jsou situovány na hlubším pod-
loží porfyrických muskoviticko-biotitických granitů variské-
ho stáří. V úseku pod Staňkovem (Chlum u Třeboně) vystu-
pují prekambrické cordieritické ruly až migmatity, které dále
přecházejí do svrchnokřídových pískovců, jílovců a slepenců.
Granitoidní horniny variského stáří jsou charakterizovány vy-
sokým radonovým indexem, úsek rul až migmatitů středním
radonovým indexem a křídové horniny nízkým radonovým
indexem. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.
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lokalita podloží
radon z podloží radon v objektech

průměr maximum 3. kvartil a b

Vrchlabí-Podhůří PS 49,8 93,3 76,5 366,1 459,3

Kunčice nad Labem PS 134,4 181,0 132,0 562,5 585,3

Klášterská Lhota PS 172,8 208,0 178,0 1080,7 1080,7

Hostinné – SZ PS 14,7 29,0 23,0 205,1 205,7

Hostinné – JV PS 5,9 6,9 6,4 142,4 137,8

Debrné – SV PS 70,2 110,0 94,1 225,2 200,0

Verdek KS 14,7 43,0 22,8 172,7 179,5

Dvůr Králové nad Labem KS 42,2 60,8 57,2 118,5 121,9

Kuks KS 31,8 73,9 63,0 200,1 200,1

Heřmanice KS 14,6 42,4 26,4 198,6 198,6

Hořenice KS 14,0 27,3 11,5 99,0 97,5

Cihelny KS 23,5 33,6 43,7 120,1 120,1

Jaroměř KS 20,1 31,5 40,7 119,0 112,4

Dolní Ples KS 22,5 30,2 24,4 140,0 121,3

Černožice KS 3,6 8,6 4,4 125,4 125,4

Smiřice KS 22,9 33,5 28,2 183,8 183,8

Lochenice KS 36,1 60,8 39,8 98,3 98,3

Předměřice nad Labem KS 62,2 107,0 81,2 102,4 102,4

Rusek KS 29,9 44,0 29,7 126,3 126,3
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Stejně jako v případě měření podél toku Labe i v případě
profilů na Jindřichohradecku byly potvrzeny minimální roz-
díly mezi průměrnými hodnotami objemové aktivity radonu
v celé obci a v objektech na přechodném indexu. Podél celé-
ho profilu je rovněž korelace hodnot radonu v podloží s hod-
notami radonu v objektech. Výsledky měření jsou graficky
znázorněny na obr. 2.

Na profilech Koštěnického a Bystřického potoka byly
zjištěny nejnižší hodnoty objemové aktivity radonu jak
v objektech, tak i v kvartérních sedimentech na hlubším
podloží křídových hornin. Hranice křídových sedimentů
a granitoidních hornin se v profilu projevuje nárůstem hod-
not objemové aktivity radonu v objektech i v kvartérních se-
dimentech. V úseku mezi Sedlem a Novou Bystřicí vystupují
granity číměřského typu, který je v radiometrické mapě cha-
rakterizován zvýšenými hodnotami dávkového příkonu zá-
ření gama až 110 nGy.h–1. Pro severní okraj žulového tělesa
je typické střídání granitoidů, ortorul a migmatitů, které se

v profilu projevilo poklesem hodnot objemové aktivity rado-
nu v objektech i v kvartérních sedimentech.
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Na základě výsledků terénních měření podél Labe a Koště-
nického a Bystřického potoka, stejně jako na základě před-
chozích profilů na kontaktu středočeského plutonu a molda-
nubika a v oblasti Železných hor a české křídové pánve, bylo
prokázáno, že objemová aktivita radonu v kvartérních flu-
viálních sedimentech je výrazně ovlivněna charakterem hornin
v hlubším podloží. Zjištěné poznatky tedy dovolují detailizo-
vat přechodný radonový index do tří skupin (nízký – střední
– vysoký) obdobně, jak je tomu u hornin bez kvartérního po-
kryvu. Toto rozčlenění umožní přesnější vyhledávání částí
obcí se zvýšenou pravděpodobností vysokých hodnot radonu
v objektech. Možnost detailního rozdělení přechodného
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lokalita podloží
radon z podloží radon v objektech

průměr maximum 3. kvartil a b

Majdaléna 1 KS 13,7 21,4 21,1 119,4 119,3

Majdaléna 2 KS 25,4 49,3 26,4 171,8 171,8

Chlum u Třeboně GN 8,3 30,6 7,4 142,1 275,4

Staňkov GR 56,4 91,1 64,5 234,7 234,7

Sedlo GR 114,7 171,2 133,2 406,4 361,7

Potočná GR 128,2 163,4 143,3 408,4 412,4

Lhota GR 108,0 167,0 151,0 303,2 394,5

Nová Bystřice GR 56,2 77,0 66,8 357,0 292,5

Číměř GR 32,3 89,3 48,9 307,7 273,3

Malý Ratmírov GR 24,0 72,8 22,4 301,6 301,6

Střížovice GR 66,4 87,0 85,6 192,6 192,6

Budkov GN 51,3 83,1 74,8 189,0 197,0

Strmilov GR+GN 32,7 89,1 41,0 243,4 229,5
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radonového indexu se týká více než poloviny částí obcí na
území České republiky.

Poděkování. Výzkumné práce byly realizovány s finanční podporou
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (2009–2010, zakázky
520045 a 520031).
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